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Basıldığı yer: (ANADOLU) Matbaası lzmirde çıkar, akşamcı siyasal gazete".J!P 

Amerika' da 
Öldürücü sıcaklar devam 

ediyor. Şimdiye kadar 500 
kişi ölmüştür. 

~~~~~~~~----~-~~-
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Almanya - Avusturyapaktı Titüle-s-ko ___ M_o_n_trö konfera~;~<
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b~: 
Fransada endişe uyandırdı. Krala izahat gün toplanıyor 

-... Yıl : 3 - No : 746 

verdi 
Avusturya meselesini halletmiŞ olan Alman- Bükreş 12 (A.A) - M. Ti· Fransa, boğazlarda;; serbestce mürur 
Yanın, Dantzigı· aldıktan sonra mu··stemleke · tülesko Kral tarafından kabul mes'elesinde mutavassıt rolü oynıyacak 

edilmiş ve kendisine, Cenev-

Jerini istİyeceg~ İnden korkuluyor re ve Montrö mesaili ile beynelmilel durum hakkında 
malumat vermiştir. 

Berlin 12 (A.A) - D . N. B 
njansı bildiriyor: 
Propaganda bakanı doktor 

Göbels, dün gece saat 21 de 
bütün Alman radyo istasyon· 
ları ile neşredilen aşağıdaki 
beyanatta bulunmuştur : 

"Alman hükümeti adına, 
bugün, Rayş hükumeti ile 
Avusturya federal hükumeti 
arasında yapılan bir anlaşma 
hakkında haber vereceğim. 

Bu anlaşma sulhperver bir 
Sükunet ve Avrupa vaziyetinin 
halli yolunda yeni bir pratik 
nıerhale teşkil etmektedir. 
Şimdi size tebliği okuyorum: 

Sulhun idamesi için, Avru

Panın umumi inkişafına kıy

rn~tıi bir yardımda bulunduk
larına ve yeni Alman devleti
nin bu kadar muhtelif karşılıklı 
•nenf aatlerini bu suretle en 
:Yi surette gözetmekte olduk
arına kani bulunan Alman 
Rayş hükumeti ve Avusturya 
!ederal devleti hükumeti ara· 
arında normal ve dostane 
llıünasebat tesisini kararlaş
lırrnışlard ır . Bu münasebetle 
şu noktalar beyan olunur ki: 
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1 - Führer'in 21 Mayıs 

31 de ifade ettiği fikirler 
"eçhile, Alman Rayş hükü-

ıtrıeti Avusturya federal dev· 
er h"· ı~~n tam ve mutlak hakkı 
ukumranisini tanır. 
2 - Her iki hükumet Avus

• Nasyonal Sosyalizm mes· 

Alman - Avusturya 
misakı, Hitlerin 
başlıca hedefi idi 

----Filistin'de 
Yeni karısıklıklar 

~ 

olmuş 
Londra, 12 (A.A) - Müs· 

lemlekat bakanlığının verdiği. 
bir habere göre, Filistin ' de 
şimal mıntakasında ufak-tefek 
bazı yeni karışıklıklar ol
muştur. 

~-------
Ruzvelt 

Kanada 
misi ile 
Vaşington, 
13 (Rad-
yo ) 
Amerika 
reisi c um
huru M. 
Ruzvelt, ri
yaseticum· · 
bur yatile 

valii umu. 
görüşecek 

Af!. 

M. PoJ Bonkur, Numan Ri/at' la birlikte 
lstanbul 13 ( Hususi ) - buş, Montrö konferansında 

Pol Bonkur bu sabah Montrö- Fransız murahhası Pol Bon-
ye gelmiştir. Lord Stanley de kuru kabul etmiş ve boğaz· 
Londra'dan avdet etmiştir. !ardan serbestçe mürur mes· 
fstanbul 13 (H A)- M .. e_lesinde ~ngilizlerle Sovyctle-

ususı ontro rın noktaı 1 ı · r .. nazar arını te ı ıçın 
Boğazlar konferansı bugün top Fransa' 'f d 1 1 nın ı asına avet o u-
anaca.~tır. Bugünkü toplantıda nacağı mütavassıtlık rolü hak-

MontTo konferansının akıbeti kında görüşmüştür 
belli olacaktır. Delegasyonu- M Delbuş b" . d . , ıraz sonra a 
muz bu _toplantı da bir nota Sovyet biiyük elçisi Potemkini 
verecektır . kabul d k J d · . e ere , onuna a aynı 

Parıs 12 (A.A) - M. Del- mevzu etrafında görüşmüştür. --- .............. i---~-Avusturya ve Alman
yada umumi af ilin edi 
lecek. liöbels beyan-

buS?"Ün Men 
sahlllerıne 

Twrlc Vw:91•el~-Y • ı .;ııı Lw 

kımları beraberelkaldılar • 
nameyı okudu 

---••t-~-

Mussolini ile Şuşning 
arasında tebrik ve mu· 
vaf f akiyet telgrafla

rı taati edildi 
elesi de dahil olmak üzre 

öteki memleketin bütün dahili 

vasıta hiçbir tr sir icra etmiye
cektir. 

3 - Avusturya federal hü· 
şeraitini, bu memleketin dahili 
bir işi gibi telakki eder. Her kumeti, umumiyet itibarile si· 

iki hükümet, bu şerait üzerinde yasetini ve sureti hususiyede 

ne doğrudan doğruya ne bil· /Devamı 4 üncü sahi/ede J ------------· ........ ,... ....... 
lngiltere bütün kuvvetil e. 
donanmasını· takviye

ye karar verdi -------Sir Samoel Hoar diyorki: deniz yolları 
kapanırsa altı haf talık ömrümüz vardır 

- lngiltere, son zamanlara 
kadar, herhangi bir tecavüz· 
den masun ve gayri kabili 
teshir bir kale halinde iken 
bugün emniyetten uzak bir 
derecede bulunuyor. 

Sir Samoel Hoar 
Londra, 13 (Radyo) - Do 

nanma lordu Sir Samoel Hoar, 
dün gayet mühim bir söylev 
vermiş ve ezcümle demiştir ki: 

Hava kuvvetlerinin ehemmi
yetini unutmamakla beraber 

lngiltere'nin, deniz kuvvetlerini 

kat'iyyen ihmal etmemesi la

zımdır. Zira deniz yollarımız 

kapanacak olursa, altı haftalık 
bir ömrümüz vardır. Böyle feci 

bir akıbete uğramamak için 
bütün kuvvetlerimizi teksif 
ederek donanmamızı takviye 
etmemiz lazımdır . 

Derhal takviyesi lazımgelen 
küçük filolarımız için şimdilik 
20 milyon lira tahsisat ayırdık 
bunu mümkün olduğu kadar 
tezyide çalışacak ve donanma· 

seyaha le 
cıkacaktır. M. -Ruzvel t 
M. Ruzvelt, bu seyahat esna
sında Kanada umumi valisi 
ile İngiltere devlet bankası 

; 

umum direktörü Montagütor· 
manı ziyaret edecek ve bazı 
mali işler etrafında konuşa· 
caktır. ---------ltalyan 
Talebesi Roma'da 

Roma, 11 (Radyo) - Bu
sene Irak, Çin, Avusturya 
vesair birçok yerlerden gelen 
talebe çocukların, evlerde 
mi~afir edilmeleri için Musso
lini tarafından lazım gelenlere 
emir verilmiştir. 

- --··.---
Ticaret anlaşması 

Moskova 12 (A.A)- Ame
rikan-Sovyet ticaret anlaşması 
bir sene uzatıldı . 

. ~·4---·-----
lkinci devre cok sert oldu. Oyun cok . , . . , 

serı geçtı. netıce 3.3 dür 

Istanbul, 13 (Hususi muha

birimizden) - Türk-Yugoslav 

milli takımları maçı, dün Tak
sim stadyumunda yapıldı. 
Stad, hınca-hınç. dolu idi. 
Ayakta duracak bile yer kal
madığından stadyum kapıları 

vaktinden evvel kapanmış, 

yüzlerce kişi dışarda kalmıştı. 

..,. Saat 5,20 de Yugoslav ta
kımı, 5,30 da Milli takım 
iiniformalari le bizimkiler çık
tılar halkı selamladılar. Mu
zika Yugoslav ve Türk milli 
marşlarını çaldı. General Ali 
Hikmet ve Yugoslav kafile 
reisi birer söylev verdiler. 

_______ ..,_ ........ _.. ______ _ 
Maça, 5,45 te Macar ha

kem M. Klayn'ın idaresinde 
başlandı. Takımımız şu şe· 
kilde idi. Cihad, Yaşar, Hüsnü, 
Mehmed Reşad, Hakkı, lbra
him, Niyazi, Said, Gündüz, Tayyare piyangosu Şeref Fikret. 

--· Sağdan seri bir enışımız, 
avutla neticelendi. Buna Yu· 
goslavlar mukabele ettiler, 
sıkı bir şutlarını Cihad yaka
ladı . Dördüncü dakikada sol
dan endik, Yugoslav müdafii 
topu kornere attı. Korneri 
Fikret çekti ve topu Yugos
lav kalesinin önüne düşürdü. 

20985 numaralı bilete 20 bin lira 
lık mükafat isabet ettı 

lstanbul, 13 (Hususi muha
birimizden) - Tayyare piyan· 
gosunun üçüncü keşidesine 
dün devam edildi. Kazanan 
numaraları bildiriyorum: 

20985 
20 bin lira 

2388 
üç bin lira 

mızın bütün noksanlarını sür
atle ikmal edeceğiz, Aksi tak
dirde lngiltere'nin hayatı teh
likededir. 

1 B~n:;J;6 k2öô9~' 
20872 

• • 500 lıra kazananlar 
510 1025 1640 2461 

2706 2817 3283 4606 
4676 4804 5472 5977 
6252 6266 6351 9364 
9486 9784 997 1463 

10525 11062 11395 12636 
13449 14381 16647 17071 
17277 37387 20196 19705 
13487 18316 18034 17863 
24902 23943 21835 21417 
20335 26504 25577 25557 
ı5052 24563 28455 27788 
27385 26902 26354 
(Devamı 4 üncü sahi/ ede) 

Şeref, kafası ile ilk golü· 
müzü yaptı. Yugoslavlar der
hal hücuma geçtiler, sağdan 
kalemize kadar indiler; fakat 
Cihad yerinde müdahalesi ile 
gole meydan vermedi. Artık 
Yngoslav'ları daha hakim ve 
seri oynar göriiyoruz. Ara-sıra 
sıra yeptığımız akınlar ise-, 
forvetlerimiz fena oynadıkla
rından Yugoslav müdafaasında 
kırılıyor. Oyun o kadar serı 
geçiyor ki, top, mütemadiyen 
( Deı:amı 4 üncü sahi/ede 



Sahife 2 (Ulusal Birlik) 13 Temmuz 936 

' Dünyada oıup jM. Baldvin, ben istediğim Himalaya 
Dağına tekrar 

cıkacaklar aça ızı "G·ü· .. 1t .. ·1 .. c1ı l ru u ı e muca e e 

• 
Cinai Romn Nakili KAM/ ORAL • Biz, kendi şehirlerimizin 

- 168 - gürültülü olduğundan sık sık 

Meçhul bl•r ŞahlŞ matmazel şik~~et ede~i~ .. Halb~ki bir 
t f ngılız dtrgısının Atına mu-

LÖ Kontu kurtarmıştı habirinden aıdığ~. bir .mektup-
ta, bakınız ne soylenıyor: 

Evet Madam Lö Kont'a 
birşey soracaktım. 

- Ben onun kızıyım. 
- Paris'in eski bangerle-

rinden M. Lö Kont'un kızı 
mısınız? 

- Evet, şu dakikada onun 
evinde bulunuyorsunuz. Arkam 
sıra gelecek olursanız, annem 
sizi kabul etmekle çok sevinç 
duyacaktır. 

- Teşekkür ederim Mat
mazel. fakat düçar olduğunuz 
heyecanın henüz kamilen mün
defi olmamış bulunduğunu 
ğörü.r.orum. Müsaade edecek 
olursanız, sayfiyeye kadar 
6.,-aberinizde gideceğim. Va
lidenizle görüşmeği, bir başka 
ğüne talik edeyim. 

- Benim için hiç .merak 
etmeyiniz, ben pekala yürüye
bilirim. Validemle görüşmek, 
lüzumlu ise, sizi derhal onun 
yanına götürebilirim. 

- Cesaretinize hayran ol
dum matmazel, Maamafih, si
zi sayfiyenin içine kadar gö
türmek lazım geleceği fikrin
deyim. Üzerinize hücum et
miş olan haydutlar, bahçenin 
demir parmaklığından atlıya
rak tekrar tecavüzde buluna
bilirler. Hatta üzerinize ateş 

etmeleri ihtimali var. 
Matmazel Terez, etrafına 

L 1 .. ' •• ··ı .. 1. • yettC: -·- ··- ....... ._.... .... ... "~7·-

- Hakkınız vardır. Müsyü, 
bana sayfiyeye kadar refakat 
etmenizi rica edeceğim. Çok 
ihtiyatkarane bir hareket olur. 

Kız bu sözü söyledikten 
sonra, kendisini kurtaran 

adamla birlikte sayfiyeye doğru 
yürümeğe başladı . 

Kız, düçar olduğu taarru
zun, nişanlısı Lüi'nin düşman· 
ları tarafından tertip edilmiş 

bir şey olduğuna şüphe etme· 

mekle beraber, cenabı hak 

tarafından imdadına götürül
müş olan adamın dahi behe
mehal M. Anri tarafından 
ırsal edilmiş bulunduğuna ka
naat hasıl etmiş ve bunun 
için bu adamı bir an evvel 
isticvap ile, hakikat hale va-

kıf olmak arzusuna düşmüştü. 
Matmazeli kurtaran adama 
gelince, kendisi; biraz evvel 
pençeleştiği haydutları düşü
nüyordu ki, yarı-yola kadar 
ağzını açıp tek bir kelime 
bile söylemedi. Biraz daha 
yürüdü ve sonra: 

- Yol üzerine baygın bir 
halde düşmüş olan haydudu 
kaldırmak üzere uşaklarınızdan 

birini gönderecek olursanız, beni 
memnun etmiş olacaksınız . 
Kendisine çok fena bir darbe 
indirdiğimi inkar etmiyorum. 
Fakat herifin, buna rağmen 
olmemiş olduğuna kaniim. Bil
ahare, işin ne suretle cereyan 
ettiğini isbat için şahit göster
mek lazım gelecektir. Bir de 
herif yaralanmış ise, kendisini 
o halde bırakmayıp insaniyet 
namına muavenet etmek lazım 

elecektir . 
Madmazel Tcrez, başını sal· 

lıyarak cevap verdi : 

tımı bundan sonra size borç
luyum. Yalınız sizden istirham 
edeceğim birşey varsa, burada 
cereyan eden ahvalden, gerek 
anneme ve gerek başkasına 

olsun kimseye malumat verme
mektir. 

- Lakin yere düşen adam 
aldığı darbeden ölmüşse .. 
-Bu hususta vicdanen muztarip 
olmağa mahal yoktur. Çünkü 
beni haydutların taarruzundan 
kurtarmak üzere bu harekette 
bulundunuz. Sizi ittiham ede
cek olurlarsa, ben müdafaaya 
hazırım. • 

Fakat, bana hücum eden 
heriflerin, Lüi'yi mahkum et
tirenler olduğunu biliyor mu
sunuz? 

- Lüi'yi mi dediniz? 
- Evet, pederi ondan si-

ze bahsetmiş olmalıdır. Ben 
katiyen eminim ki, siz, onun 
pederi tarafından buraya gön
deri1mişsinizdir. 

- Affedersiniz matmazel 
amma, söylediklerinizden hiç · 
birşey anlamıyorum. Hele 
bahsettiğiniz şeylerden malu
matım yoktur. 

"Atina dünyanın en gürül· 
tülü şehirlerinden birisidir. 
Burada otomobillerin gürültü
sünden, bir caddede bir ada
mın söylediğini ötekinin duy
ması ekseriya müşküldür. 

Bunun için son zamanlarda 
çıkan bir polis nizamnamesi 
gece saat 11 den sonra oto
mobil borularının öttürülmesi
ni yasak etmiştir. Fakat, bu da 
kafi gelmemiştir. Turist teşki
latı iç bakanlığına bir muhtıra 
vererek şu yasakların da te· 
minini istemiştir. 

Şehirlerde günün her saa-
tinde korna öttürmenin yasak 
edilmesi . 

Öğle ve sah~ uykusu .Za
manında gürültü çıkaran alet
lerin işletilmemesi. 

Yangın arabalarından baş-
ka hiçbir arabanın çan ve 
çıngırak kullanmaması. 

Sokaklarda bağıra bağıra 
öteberi satan satıcıların saat 
sekizden evvel bağırmasına 

müsaade edilmemesi. 
Kilise çanlarının uzun, uzun 

çalınmaması. 

Bir balina boguldu - Nasıl, nasıl, siz onun 
tarafından gelmıyor musunuz? Denizde yalnız 
O göndermemiş midir? boğulmaz ya, hazan 

insanlar 
balıklar 

Matmazel T erez, sozunu da boğulur! 
ikmal edemedi. Zira biraz Cezayir sahilinde son de-

~~~ta 61~i.~ ~e.P.~ ..... ~.ix~sı .. ~2~- ~e-~~---~-~Y~~- ~~ .. ?.a~:~--d~~~:e 
sını da işitmiş idi. Madam rak boğulmuş ve dalgalarla 
Lö Kont, kızının bahçeye sahile sürüklenmiştir. Balık 18 
indiğini ve aradan bu kadar metre uzunluğundadır. 
zaman geçtiği halde sayfiyeye Şıklık bayramı 
dönmediğini anlayınca, me· 
rak etmiş ve kızını aramak Paris'te bu hafta bir "Şık· 
üzere aşağıya inmişti. Mada- lık bayramı" tertip olundu. 

d Kadınlar en şık kıyafetlerini 
mm yanın a hizmetçi Antu- t h · ettiler ve birinciler 
van da bulunuyordu. . • eş . 1~. Matmazel T erez, validesi- seçı 1 

• 

nin geldiğini hissedince, mu- Bu münasebet.le büyük bir 
havereyi kesmiş ve annesinin meydan da şenlıkler yapıldı. 
şüphesini davet etmiş olma- "Şık kadınlar" hem şenlikleri 
mak için biraz yüksek sesle seyrettiler, hem de kendilerini 
dedi ki: seyrettirdiler .... 

- Yanılntış olduğumu şim· 
di anladım. Bununla beraber, 
cereyan eden ahvalden kim
seyi haberdar etmiyerek, be
nim söyliyeceğim sözleri teyid 
eylemenizi bilhassa istirham 
ederim. 

Matmazel Terez'i kurtaran 

adam, bu ifadeye karşı hiçbir 
şey söylemedi ise de. kızın 
ifadesine muhalefette bulunmı
yacağmı da hal ve tavrile 
belli ediyordu. Binaenaleyh, 
kız, validesi yanına gelinceye 
kadar ihtirazsız, vaziyeti hika
ye etmek istiyerek dedi ki: 

- Seni epice muazzep et
tim değil mi valide? Fakat 
sana bazı mühim if adatta bu
lunacak olan müsyüyü alıp 
beraberinde getirdiğim ıçın 
bana darılmıyacaksın zaanne· 
diyorum. 

Spor ve milliyetçilik 
f skoçya'lılar, yalnız cimri 

diye tanınm~lardır; onlar ayni 
zamanda çok büyük milliyet· 
çidirler. 

f ngiltere-lskoçya maçındaki 
seyirciler arasında bir zaman· 
lar Aberden, Huddersfiel ve 
Chelsea timlerinde oynamış 
olan milletler arası oyuncu 
fskoçya'lı 'Alce Jackson da 
bulunuyor ve yurddaşlarının 
oyununu seyrediyordu. 

Her maçın seyrine karısını 
da götüren Jackson, bu maçta 
yalnızdı. Bu fevkaladeliğin 
neden ileri geldiği ve karısını 
nerede bıraktığı .sorulunca, 

- Gracc'yi mi? Onu Edin
burg'a gönderdim. 

- Peki amma, neden? ln
giltere- f skoçya maçını karı
nızla birlikte seyretmek iste· 

Kızı kurtaran 
dam Lö Kont'u 

adam, Ma- mez miydiniz? 
selamlamak - Evet, isterdim amma, 

üzere şapkasını elinde tut
makta idi. Madam Lö Kont 
ise, kızının, bir şahsı meçhul 
refakatinde bulunmasından 
fevkalade mütcaccip olarak 
kızından mı yoksa o adam
dan mı izahat istemek lazım 
geleceğini tayinde acizdi. 

Zecri tedbirler, ümit edil
diği derecede sür'atle te

sirini gösterememiş .• 

Himalaya dağına çıkacak 
olan Fransız dağcı hey' etinin 
yarı yoldan geri döndüklerini 
yazmıştık. Dağcılar şimdi tek
rar Hidden Peak tepesine tır· 

manmağa karar verdiler. Fa
kat bu sefer başka bir yol ta· 
kip edecekler, burada geçen 

lngiltere başvekili M. Bald- Bu büyük milletler hariç 
vinin istifa edeceğine dair olmak üzere, diğer devletler, 
kuvvetli şayialar çıkmış ve ellerinden gelen herşeyi yap-

seferki gibi rüzgarla kaşılamıya· 
caklar Yalınız bu yolda da bunlan telgraf havadisi olarak tılar. Fakat, zecri tedbirler, 

vermiştik. ameli sahada bizim umduğu· karşılarına başka güçlükler 
çıkacak. Bunlardan başlıcası Son posta ile gelen Lon· muz derece sür' at le tesirini 

dra' da münteşir Deyli Skeç gösteremedi. teknik zorluklardır. 
gazetesi, M. Baldvin'in bu Son bir nokta geldiki, Himalaya seyyahlarının es· 
hususla verdiği bir nutku daha fazla tazyik, harbı intaç kiden takip ettikleri yol köp

rü kurmak, dere tepe açmak 
için vasıta kullanmak itibarile 
çok müsaitti. Bu sefer takip 
olunacak yolda ise tabii güç
lükler çok fazladır. 

neşretmektedir. Beynelmilel ederdi. 
siyasi hadiselere de temas eden Memleketi bir harbe sürük-
bu nutkun miihim parçalarını lemediği için, hükumete her 
tercüme ve naklediyoruz. şeyi söylediler. Fakat ben bu 

M. Baldvin diyor ki : gibi ahvalde, Avrupadaki her 
"Aşağı yukarı 18 seneden- memleketin noktai nazarına Çıkılacak. olan tepe 7000 

metre irtifaındadır. Bugün 
6000 metreyi geçmiş bulunu-

beri devlet işlerinde bulunu- uygun olarak elimden geleni 
yapmamış isem, (Korkak!) di-yorum. Hayli yorulmuş oldu

ğum ve iyi uyuyamadığım için 

bu gayritabiilik müddeti içinde 

üç gün kadar istirahat edeyim 1 

demiştim. Bu zaman içinde 

çok şeyler öğrendim. 

Öğrendim ki, Londra ile 
istirahat ettiğim Çekers mev-

kii arasında doktorlar mekik 

dokuyorlarmış. Benim Lon· 

dra'ya gelmem için birbiri 

ardından yapılan telefon da-

vetlerinden teller eriyormuş. 

Devlet işlerilc aramızdaki 

ittihad bozuluyormuş ve isti

fam yakınmış. 
Bunların içinde tek hakikat 

bile yoktur. Bulunduğum yere 

tek bir doktor bile gelmemiş
ti.ı. C::.nn iir CYİİn 7Brtında İse 
telefon telleri her zamankin-
den ziyade dinlenmiştir. Her 
ne kadar günün birinde hepi· 
miz çekileceksek de ben, mü
nasip gördüğüm zaman çeki· 
leceğim. 

Yal nız ~unu söyliyeyim. Bu
gün sırtımda olan yükü taşı· 
maktan aciz bir halde oldu
ğumu hissettiğim dakikada bu 
yükü başkalarının eline devret· 
meğe hazır olacağım. Fakat 
dediğim gibi, karar vermek 
hakkı benimdir. Kimse bana 
emirlerini dikte ettiremez.,. 

Milletler cemiyetinin bu· 
günkü vaziyetinden de bah· 
seden M. Baldvin sözüne 
şöyle devam etmiştir: 

- " Milletler cemiyetinin, 
dünyanın en büyük milletle
rinden birkaçı bulunmadığın· 
dan çalışmakta müşkülata 
uğradığını biliyorsunuz. 

lzmir sicilli tica
ret memurluğun
dan: 

fzmirde Balcılar içinde 173 
numarada demir levazımı tica
retini Mehmet Emin zade Ali 
unvanı altında yapmakta iken 
bu kere (Ali Ôzçelik Yıldız) 
unvanını almış olduğundan 
işbu yeni ticaret unvanı ticaret 
kanunu hükümlerine göre sici· 
lin 1750 numarasına kayt ve 
tescil edildiği ilan olunur. 

lzmir sicilli ticaret memur
luğu resmi mühürü ve F. 

Tenik imzaı 

cak, milletler arası bir oyuncu 
olabilmesi için de, fskoçya'da 
doğması lazımdır. Şimdi bu 
büyük maça rağmen karımı 
niçin lskoçya'ya gönderdiğimi 

ye çağrılmağa ı·azıyım." 
M. Baldvin bu suretle Loid 

Corcta da cevap vermiş · ol
maktadır. 

• yorlar. Eğer 1000 metre daha 
çıkarlarsa mes'ele kalmıyacak 
Fakat bu bin metrelik yolda 
bin müşkülatla dolu. 

••• 
Milyoner hamal orta

dan kayboldu 
~--~---------------Bilet te meydanda olmadığı için bir 

milyon frangı kimse alamıyor 
Fransa' da büyük at yarışla· 1 lan söyledim, dedi. Ben bile-

rından birinde bir hamalın, ti bir arkadaşımla beraber 
bahse tutuşmak piyankosun- almıştım. Onu bulamayınca 

dan bir milyon franklık büyük parayı alamıyacağım. Dedi. 

ikramiye kazandığını yazmış- Arkadaşını bulmak için is· 

tık. Talihli hamal herkesin tasyona gitti!11: Sen şurada 

gıptasını üzerine çekmişti. otur, ben gidip onu bulayım. 

Fakat bu güzel hikaye es· Dedi. Gidiş o gidiş, akşama 
rarengiz ve tuhaf bir netice kadar bekledim, gelmedi, Eve 
ııe omyor: gittim, yok. Sonra polise mü-

" Milyoner,, hamal ortadan 
kayboldu! 

Karısı bu vak'ayı şöyle 
anlatıyor. 

"Büyük ikramiyeyi kazan
dığını söylemesine rağmen ben 
ne parayı gördüm, ne de bileti. 
Parayı henüz almadığını, fakat 
birkaç. güne kadar a1acağını 
söyliyordu. "0 halde bileti 
görmeliyim" dedim. "İstasyon· 
daki odamda, dolapta." dedi. 
Oraya gidip bakmağa karar 
verdim. Kocamı bir gün istas
yonda görmeğe gittim. O 
zaman: Bilet dolapta değil, 
bir bankaya yatırdım" dedi. 
• Bankaya telefone ettim. Te
lefonla malumat vermiyecek
lerini söylediler. Benim git
mem lazım mış. 

Bankaya gitmeğe karar ver· 
mıştım. Eve geldim. Kocamı 
ağlıyor buldum. Sordum. Ya-

racaat ettim. 

Vak'a hakikaten çok garip, 

bilet acaba milyoner hamalın 

değil miydi? Evvelce almış ta 

sonra başkasına mı satmıştı? 
En kuvvetli olarak bu ihti

mal bulunuyor. Çünkü, hamal 
o numaradaki bileti almış, 
fakat sonra başkasına satmış 

olabilir. Biletin büyük ikra
miyeyi kazandığını duyunca, 
öğünmek için öğünmek için, 
"Ben kazandım!., Demiştir. 

Fakat asıl bilet kimde? Pi
yango müdürlüğü büyük ikra
miyeyi kazanmış biletlerin da
ha birçok parçalarına ikrami· 
yeleri verilmediğini söylüyor. 
O numaradaki bilet te henüz 
ikramiyesini almamıştır. Şüp
hesiz ki işin sırrı, ikramiyeyi 
almak için müracaat edildiği 
zaman ortaya çıkacak .. 

------------~----·----~---------------
Balıkesir'li kahveciler 
bir-birlerine girdiler 

Ağız kavgasından sonra san
dalyalar fırlatılmış, bıçak
lar tabancalar çekilmiştir 

Balıkesir, (Hususi muhabi- gece, saat birden sonra kah-
rimizden) - Şehrimizde, paşa vede müşteri kalmamış ve 

camii mevkiinde bulunan iki garsonlarla sahipler tekrar 

kahvehane sahip ve garsonları kavgaya tutuşmuşlardır. 
arasında, arasında kanlı bir Buna sebep de, kahveci 
çarpışma olmuştur. Hadise, lhsan'ın, Asıma aid tSlrafa 
iki kahveci tarafından tutulan sandalya ve masaları koyma-
Paşa camii bahçesinin pay- sıdır. Bu yüzden iki taraf ara-
laşılamamasından ileri gel· sında evvela sözle başlıyan 
miştir. kavga, sonradan kızışmış, bir-

Bir gün evvel, iki sahip birlerine sandalya atmağa 
arasında kavga olmuş ve bun- başlamışlar, derken bıçaklar, 

- Ne isterseniz derhal yap 
mata hazırım. Zira ben haya- ( Arka.tı """ ) 

Grace bugün yarın doğurmak 
üzeredir; röntken ile yapılan 
bir muayene neticesinde hatta 
ikiz doğuracağı bile anlaşıldı 
ve bunlardan laakal bir tane
sinin oğlan olacağına kaniim. 
Bu oğlan ise, yirmi yaşına 
bastığı zaman babası gibi bir 
milletler arası olacaktır. An- . anladınız mı? lardan biri yaralanmıştı. Ertesı ( Devamı4 üncü sahi/et#) 
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-, N· v. Fratelli Sper-
HtKAYE iş bilenin .. Kılıç kullananın! W F ff V ,.ıı...1 ~-.._ _________ 1 • • • an co Vapur Acen-
Tamahkariık, hasislik hika- edermisinizl. Demişti. Der Zee tası 

Yelerinde ekseriyetle kahraman- Eczacı hayretle: 
lar Yahudilerden seçilir; bu, - Fakat.. Üç kilo idrara & Co ROY AL NEERLANDAIS 
dünyanın dört köşesinde de lüzum yoktu. Bunun beşte bi- • KUMPANYASI 
böyledir; fakat bazı kimsele· risi bile maksada kifayet eder- DEUTSCH LEVANTE LINIE "VULGANUS,. vapuru 13 
rin tamahkarlıkta evladı Mu- di. Derneğe mecbur kalmıştı. " TINOS ,, vapuru 7 tem- temmuzdan 18 temmuza kadar 
sa'ya taş çıkarttığına da şüphe imam oğlu, ertesi gün ec- muzda bekleniyor, 1 1 lem- limanımızda olup ANVERS, 
taiz değildir. zahaneye uğramış ve eczacı- muza kadar ANVERS, ROT- AMSTERDAM, ROTTER-

Ben bir zat tanırım ki bu dan: TERDAM, HAMBURG ve DAM, HAMBURG limanları 
Zatın tamahkarlık ve hasislikte - idrarınızda hiçbir şey için yük alacaktır. b· BREMEN limanlarına yük ala- "CERES ır eşi daha güç bulunur ve.. bulamadık. Ne şeker, ne albo· ,, vapuru 27 tem-
h d caktır. d ı· 1 u a amın adı da ne Yako, ne min, ne gonokok, ne kum.. muz a ge ıp ağustosta 
~iko, ne Yuda veya Yasef de Hiçbir şey yok. Haberini "CHIOS,, vapuru 11 tem- ANVERS , ROTTERDAM , · 
rldir, fakat Ahmet, hem de alınca: muza doğru bekleniyor, AN- AMSTERDAM ve HAMBURG 
rnam oğlu Ahmettir. - Bay eczacı! Telefonlar- VERS, BREMEN ve HAM- limanları için yük alacaktır. 

imam oğlu Ahmed'in vaktü dan parasız istifade edebilir· BURG limanlarından yük bo- SVENSKA ORIENT LINIEN 
hali yerindedir. Fakat " bir miyim? Diye sormuş, muva- şaltacaktır. "GOTLAND., motörü 20 
Para, bir para der, her zaman fakat cevabı almıştır. temmuzda ROTTERDAM, 
kazanmağa çalışmalı ve hiçbir imam oğlu telefonu açmış: "ANGORA., vapuru 20 HAMBURG, COPENHAGE, 
vakit bir para ziyan edilme- - Bayan, sizmisiniz? Ala.. temmuzda bekleniyor, 25 tem- DANTZIG, GDYNfA, GO-
JJlelidir.,, düsturunu kendisine idrar tahlili neticesini aldım. muza kadar ANVERS, ROT- TEBURG, OSLO ve JSKAN-
rehber edinmiştir. Bunun için ç k TERDAM HAMBURG de k d' . . Ik o şükür ne ben de, ne siz- • ve DINA VY A limanları için yük 

en ısını i görenlerin de d s d k e, ne besleme Hayri'ye, ne BREMEN limanları için yük alacaktır. 
a a a verecegv i gelir . 1 de çoban Mehmet le şeker, alacaktır. "VASALAND., ;motörü 30 

marn oğlu Ahmet, üzüm k Alb H b Yer f k b ki um, omin vesair.. iç ir Temmuzda beklenmekte olup 
1 a al e er ki manavda h l k AMERiKAN EXPORT LINES köf asta ık eseri yo 1 hepimizde yükünü tahliyeden sonra 

. e sonuna gelsin ve köfenin hh D 1 dıb· l sı atteyizl. emiş ve muha· "EXM STER., vapuru tem- ROTTERDAM, HAMBURG, 
ıne top anan • tabii çöpsüz d 1 Ve sapsız • üzümleri dörtte bir vereyi in iyen eczacı da şafak muzun nihayetine doğru bek- COPENHAGE, DANTZIG, 

noksanına alsın! Ayni zaman- atmıştı! İmamoğlu Ahmed, leniyor, NEVYORK için yük GDYNIA, OSLO, GOTE-
da iki kilo üzüm almak lazım idrarını tahlil mecburiyetinde alacaktır. BURG ve ISKHNDINAVYA 
&eliyorsa, imam oğlu Ahmet kalınca, bir taşla birkaç kuş limanları için yük alacaktır. 
mutlaka bir kilo ve onu da vurmuş olmak için hane hal· DEN NOSKE MIDDEL- SERViCE MARITIM 
~~O şer gramdan dört defada, kının idrarını toplamış ve HASLINJE (D. S. A-S ROUMAIN 
ort yerden alır! Bunun sebep bunun tçin tam üç kiloluk SPANSKELINJEN) "ALBA-JULYA., vapuru 30 

le hikmetini de şöylece an· idrarı eczahaneye getirmişti. OSLO lemmuzda gelip 1 ağustosta 
atır: Nasıl ? Bizim lmamoğlu PiRE, MALTA, MARSIL YA " SARDlNlA ., molörü 20 
.. - Bir manav, bir kilo Ahmed Kohen, Yuda ve ilah.. 1 ve BARSELONE hareket ~ temmuzda bekleniyor, SKEN- d k 
Uzumü tartarken, mal tarafı isimli evladi Musa'ya taş çı· e ece tir. 
a;r... DERiYE, DIEPPE DÜNKERK Y l ··k k b 1 1 ~ır eğsin diye mutlaka bir kartacak kabiliyette değil mi? 0 cu ve yu a u a ır .. 
~aç gram fazla vermeğe mec- Vedi Fikret ve NORVEÇ limanları için ilandaki hareket tarihlerile 

b~rdur. Bu hal 100 gramlık oı• • •• yük kabul edecektir. navlonlardaki değişikliklerden 
ırş t k d ıvıer ve ~u- acente mesuliyet kabul etmez. 

B ey artar en e aynidir! 'J" SERViCE MARITIM Daha fazla tafsilat almak için 
Ben üzümü dör.t def~da alırım, rekisı Limited ROUMAIN ikinci Kordonda Tahmil ve 

u suretle hır kıloda hiç 
olmazsa 25-30 gram fazl~ mal Vapur acentasI BUGAREST Tahliye binası arkasında FRA-

BAŞDURAK 

Hamdi Nüzhet 
Sıhhat Eczanesi 
Yalnız taze temiz ve ucuz 

çeşitleri satar. 
ilaç ve tuvalet 

IZMIR 
Pamuk Mensucatı 

Türk Anonim Şirketi 
Şirketin Merkez ve Fabrikası: lzmir'de Halkapınardadırr. 

Yerli pamuğundan At, Tayyare, Köpekbaş, Değirmen, 
Geyik ve Leylek Markalarını havi her nevi Kapot bezi 
imal eylemekte olup malları Avrupa'nın ayni tip mensu
catına faiktır. 

Telefon No. 2211 ve 3067 
Telgraf ·adresi: Bayrak lzmir 

•• 
lzmir Yün Mensucatı 

Türk A. Şirketinin 
Jialkapınar kumaş fabrikası 
· Tarafından mevsim dolayısile yeni 
Çıkardığı kumaşlar: 

Sağlam 
Zarif 

Ve ucuzdu tklrnış olurum! iş bilenin, kilıç "DUROSTOR,, vapuru 9 TELLi SPERCO acentasına 
ullanandırl.. Derdi. Ccndeli Han Birinci kor· Ö müracaat edilmesi rica olunur. H temmuza bekleniyor, K S- Telefon: 2004/2005/2663 Yeni yaptıracağınız elbiseler için bu mamulatı tercih ediniz 

.. ayatında, her alış veriş don. Tel. 2443 TENCE, SULINA, GALATZ • 
ıbçın böyle karlar (1) arar ve Not: Vurut tarihleri ve va· D kt 1 Satış Yerlerı· un 1 k ve GALATZ aktarması BEL- 0 0 r 'kt u mut a a bulur . Kendisi purların isimleri üzerine deği· ~ ısad, yani bu cihetten en şikliklerden mesuliyet kabul GRAD, PUDAPEST, BRA- Alı· Ag~ L 1 Birinci Kordonda 186 numarada ŞAR 
b~ğru tabiri!~ çingenelik de edilmez. TISLA VA, ViYANA ve LINZ ö.D 
ıhakkın ihtisas ve meleke , THE ELLERMAN LINES L TD. için yük kabul eder. 1 Çocuk Hastalıkları H Al/ T. A. Ş. 
~~b~ idi. Dikkate {ayan fi. " GRODNO ., vapuru 25 S. A. ROYAL HONGROİSE 1 mütehassısı 1 Mimar Kemalettin caddesinde FAHRı 
1 . rı vardır; iktısadi har~ket- haziranda beklenmekte olup İkinci Beyler Sokağı No. 68 tKANDEMİR Oğlu 
:;• de dikkat ile takib eder. LONDRA, HUL için yük DE NAVIGATION DANU- Telefon 3452 
~e~ bir gün bir do~una: ~acaktır. BIENNE MARITIM ~~~~~~~~~-~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

i .- Benzin fiatları düştüğü "MARDINlAN., vapuru 27 BUDAPEST 
Çın çok memnunrm .. Demiştir. haziranda beklenmekte olup " SZEGED .. motörü 13 
s Dostu da hayretle - Yok- LIVERPOOL ve GLASGOW temmuza doğru bekleniyor, 
;:·· Otomobil mi aldınız? için yük alacaktır. BELGRAD , NOVISAD , 
ıye sormuştur ve: DR GO T 

1~ - Yok canım. Ben kı'brı·t " A "vapuru emmuz BUDAPEST, BRATISLAVA, 
"' ortalarında LONDRA, HUL v YANA LINZ k 
._ullanmam, benzinli çakmak 1 ve için yü 
ıtullanırıml ve ANVERS'ten gelip yük kabul edecekliJ. 

C çıkaracak ve ayni zamanda "V l · · ı · t evabmı almıştı. Yani.imam apur arın ısım erı, ge me 
0ğlu Ahmed, bir ayda çak- LONDRA, ve HUL için yük tarihleri ve navlun tarifeleri 

alacaktır. llıağına sarfedeceg" i yedı' bu- hakkında bir taahhüde giri-" LESBIAN ,. vapuru 15 
tuk (?!) gram benzinin bile Temmuzda LIVERPOOL ve şilmez.,. 
Ucuzlanma ve pahalanmasile SWENSEA' dan gelip yük çı- Birinci Kordon, telefoon 
alakadardır! karacaktır. No. 2007 - 2008 

b
. Bir gün, imam oğlu Ahmet DEUTSCHE LEVANTE-LINIE • 
ır ec h · · za aneye gırmış ve ec- "SOFIA., vapuru 25 Hazi- A ı • R 

~cıya üç kiloluk, dolu bir randa HAMBURG, ve BRE- 1 1 za 
1 

rar şişesi vermiş: MEN' den gelip yük çıkara· 
........... - Lütfen ŞU idrarı tahlil caktır. Mücellithanesi 
Karaburunlu Hacı İbrahim ağa Sür'at, zarafet 

Ve ehveniyet 
YENi KAV AFLAR Çarşısı 

Numara : 34 

vakfı mütevelliliğinden: 
Seneliği 
/~ K. Vakfı Mevkii Nevi 

00 Hacı f brahim Şamlı sokak otel 
No. 
58160 
6~ 7 Kiralık ev 

Ilı Yukarıda mevkii ve numaraları yazılı Erduhan oteli namile Göztepede tramvay caddesim ~ " 

_N~ 
~ 

j 611 ıu ıı;l d~u~ otel ve müştemilatından olan altında bir kahvehane ve yakın ve elektrik tesisatını · - ~,,.. 
3~/ kanı ile arkasında bir garaj teslim tarihinden itibaren havi beş odalı kullanışlı bir ~~ / Jı,.,}1~37 tarihine kadar olan icarı açık artırmaya çıkarılmıştır. ev kiralıktır. Tutmak isliyen· ~/ I 
ıtı" esı 18171936 cumartesi günü saat 11 dedir. isteklilerin evkaf ıer gazetemiz idare memuru ~ [ .z. , 1· 
..,lıdiiriyetinc müracaatları ilan oı'unur. 9 12 18 Hüsameddine müracaatları. \. ırCIOI 

JiÜrJ· en Şahap Tesiri tabii, eşsiz bir müshiİdir. Okadar zararsızdır ki gebelere kalk,böbrekleri 
rahatsız ve tansıyonları yüksek olanlara bile Doktorlar bunu tavsiye ederler 



Sahife 4 (Ulusal Birlik) 

Sardanapol'un 
-----------••+-------------

Büyük Aşk, Cinayet ve Batıl 
· itikatlar Macerası • • ld • • • • • • - Birinci Kısım: FECİ MUAMMA - 46 -Amerikanın her tarafında 

sıcaklar devam ediyor 
Sıcaklara dayanamıyarak ölenlerin adedi beş 
yüzü bulmuştur. Halk," kiliselerde dua ediyor 

o uru cu "Antuvan, ispanya' da bulun· Ne var?. Ne oldu? Ben ne· 
masına ruh ve; dimağın fev- rede bulunuyorum?.. Ha .. ip-

Nevyork 13 (Radyo)- Amerika'nın her tarafında müthiş ve öldürücü sıcaklar devam ediyor. Şimdiye kadar 
sıcaklara dayanamıyarak ölenlerin adedi 500 ü bulmuştur. Sıcakların münde/i olması için binlerce halk kilise-
lerde dua ediyorlar. -

Ottava 13 (Radyo)- Onlar iye kasabasında sıcaklardan 50 kişi ölmüştür. 
Karıada'da sıcakların tesirinden bütün mahsulat yanmıştır. 

------------------~~•t-++~----------------------

kalade bir faaliyeti ile baba· 
basının ltalya' da tehlikede 
olduğu anlamıştır. Bu haki
katte iki vücutlu olmasından 
doğmuş bir hadisedir! Fevka: 
iade surette iradesine yap
tığı binef sihi tazyik. ile 
Antuanin ruhu cesedini ter· 
ketmiş, uzaklara İtalyaya gi
d~rek babasını kurtarmıştır. 
Fakat asıl cesd, lpanyanın 
bu şehirinde ve bu iş bitince 
kadar ölü . halinde kalmıştır. 
Dedi. 

notize edilmiştim, değil mi?. 
Mühim bir tecrübe yaptık, 
sanıyorum .. 

M. Royer kısaca: 
- Evet.. Dedi, fakat tec· 

rübeyi yaptık. Çok iyi neti
celer elde ettik. Fakat düş· 
manımız bizden çok kuvvetli 

( Arkası t1ar ) 

Mussolini 
Alman elcisile 

' 
görüştü 

Roma, 12 ( A. A ) - M. 

Dantzig'te vaziyet Fransada, harp endüst- la: 

Maksim, soğuk b!r lavur· 

- Fakat, dedi. Bunlar 

Mussolini dün akşam Alman 
büyük elçisile Von Hassel'i 
kabul etmiştir. Bu mülakat 
hakkında hiçbir resmi tebliğ" 
neşredilmemiştir. Ne konuşul· 
duğu da belli değildir. 

-·-· Leh' li memurların yerine Alman' lar geçi
yor an.i bir hareket beklenmiyor 

Dantzing, 13 ( Radyo ) -
BCıtün memurlar, tedrici su-

rPlte değiştirilmekte ve yer
lerine Alman 'lar yerleştiril· 
ınektedir. Bununla beraber, 
Alman 'larm, ani bir harekette 
bulunacakları zannedilme· 

mektedir. · 
Alakadar mehafilin verdik-

leri malumata göre, statoko, 
kendiliğinden değişecek ve 
gunun birinde Dantzig'in, 
Almanya ile birleştiği görü· 
lecektir. 

-------------------------------.__~------------------------

lalya davet edildi 
-------------------~-~---------------Verilen cevapta; Almanya'nın da konfe. 

ransta yer alması lüzumundan bahsediliyor 
Roma, 12 ( A.A ) - Dün Hükumet şu cevabı ver· 

Dün akşam neşredilen bir miştir: 

resmi tebliğe göre, Roma hü
kumetinin Vanzelland tarafın· 
dan Brüksel konferansına 
iştirak etmesi için bir da\-et
name almış olduğunu bildir
mektedir. 

"Lokarno devletlerinden her 

hangi birinin bulunmaması 
vaziyeti daha karışık bir hale 
getireceğinden konferansa Al
manya' nın çağırılması muvafık 
olur.,, 

---------------.-·~·~·.-. ... --~---------------
Türk- Yugoslav mil- Verdun'da 
li takımları berabe-

re kaldılar 
( Baştarafı 1 inci sahi/ ede J 
bir kaleden diğerine gidiyor. 
12 inci dakikada Yugoslav'lar 
da ilk gollerini yaptılar. Sai· 
din çektiği kuvvetli bir şütü 

Yugoslav kalecisi· yakaladı. 
20 inci dakikada Yugoslav 

kalesi bir tehlike atlattı. Ka· 

leçimiz, çok güzel kurtarışlar 

yaparak fevkalade bir oyun 
gösteriyor. Sağdan soldan 
mütemadiyen kalemizi sıkıştı· 
ran Yugoslav'lar. 40 ıncı da· 
kikada ikinci gollerini yap· 
tılar. 

Aradan iki dakika geçmiş-

tiki, Yugoslavlar aleyhine 
korner oldu. Bu korneri de 
Fikret çok güzel çekti. Top 
üç muhacimimizle birlikte Yu-
goslav kalesine ikinci defa 
olarak girdi. Ve devre 2-2 
beraberlikle bitti. 

ikinci devre: 
ikinci devrenin yarısında 

Yugoslav oyuncuları daha gü· 
zel oynadılar. 14 üncü daki
kada üçüncü gollerini yaptılar 
bu gol ofsayd idi fakat ha· 
kem gol kararı verdi. On al· 
tıncı dakikada Said müdafa
yıl aşmış ve şüt çekecek iken 
Yugoslavlar topu korneye at
tılar, istifade edemedik, oyun 
çok sert cereyan ediyordu. 
Dakika 23; Said ortalardan 
kaptığı topu sürdii, Fikrete 
verdi. 

Fikret, uzaktan fakat demir 
gibi bir şüt çekerek sağ zavi· 
yeden üçüncü golümüzü yaptı. 
Son dakıkalarda takımımız 

Yapılacak tören 
Paris 13 (Radyo) - Eski 

muhariplerden mürekkep hey· 
etler, Verdun'da kutlulanacak 
olan sulh günü töreninde ha· 
zır bulunmak üzere buraya 
gelmişlerdir. Onbeş bin eski 
muharip, Verdun muharebele· 
rinde ölenlerin mezarlarına çi· 
çekler koyacaklardır. Törene, 
bizzat mareşal Peten riyaset 
edecektir. 

---·-···~--Tay yare piyangosu 
/ Baştarafı 1 inci sahifede J 

200 Lira kazananlar 
586 3328 3833 4801 

6340 8269 10124 10266 
12338 14781 16483 16521 
19930 20012 21251•21600 
21891 22364 23040 23632 
27550 

Yüz lira kazananlar 
1158 1851 2057 2537 
ı646 3831 3865 4252 
4944 5532 5562 8495 
9147 9217 9549 10956 

13111 13296 14035 14729 
17066 19825 21037 21463 
23459 24058 24168 25380 
25868 26081 26688 26713 
27054 27294 28743 29482 
30000 
güzel oynamağa başladı. Fakat 
çok yorulmuşlardı. 

Maçın neticesine dört dakika 
kala Niyazi, Yugoslav kalesine 
inerken, kaleci topu yakaladı 
ve Niyazi'yc bir tekme atlı 
ve zavallıyı yerde kıvrandırdı. 
Hakem, ceza olarak kendisini 
oyundan çıkardı ve yerine ye· 
dek kaleci geçti. Maç 3-3 be
rabere bitti. 

risi devletleştiriliyor -Harbiye nazırı M. Daladiyenin beyana
tından sonra, encümen karar verdi 

Paris 12 (A.A) - Sayfalar nin mevcudiyeti ile yabancı 

kurumunun finans encümenin· memleketlerde manevi tesirler 

de Harbiye bakanı M. Dala- yapmaktan hali kalmıyacaktır. 
diye, harp endüstrisinin değiş- Bu hal, bir inhisar demek de· 

tirilmesi hakkında beyanatta ğildir. Mevzuu bahsolan şey, 
bulunarak, ez' cümle demiştir bazı hususi endüstrilerin dev· 
ki: letleştirilmesidir. ilk devletleş-
"- Bu Devletleştirme işi, tirme masrafları 800 milyon 

memleketin müdafaasını yük· frank ve yahut bir milyar 
seltecek ve silahlanmayı dai· frank kadar edecektir." 
mi kontrol altında bulundur· Encümen muvafık bir rey 
mak hakkındaki Fransız azmi· izhar etmiştir. 

------------------------~-· ---------------
Almanya-Avusturya anlaşma· 
sı Fransa 'da endişe uyandırdı 

( Baştaraf ı 1 inci sahi/ ede) 
Almanya'ya karşı olan siyase
tini, Avusturya'nın kendini bir 
Alman devleti telakki ettiği 

keyfiyetinin 'nazarı dikkatte 
alan prensipler çerçevesi için· 
de tedvir edecektir. Bu key-

fiyet, 1934 Roma protokolla· 

· rı 1936 ilavelerine ve Avus· 

turyanın bu protokoHar mum· 

zisi sıfatile italya ve Macaris

tan ile olan münasebetlerine 
dokunmıyacaktır. 

Her iki taralın da arzu et
tiği sükunetin bazı şeraiti ev· 

veliyenin vukuu ile vücude ge· 

leceği düşüncesile hareket eden 

Alman Rayihş hükumeti ve 

Avusturya Fedf!ral hükumeti 

bu ilk esasları hususi tedbir

fer serisi ile takviye edecek· 
lerdir. 

Paris, 12 ( A.A) - Avus· 
turya Almanya itilifından 
bahseden Popüler gazetesi 
diyor ki: 

- "Bu itilafname haddi 
zatında gayet dürüst bir 
akıddır. Fakat bu itilafname 
Milletler ce~iyeti ve kollektif 
emniyet aleyhine tevcih edil
miş bir taarruzun ilk merha
lesidir. Ve ltalya bu taarruzda 
yardım etmek emelindedir. 

Londra 12 (A.A)- Alman· 
ya-Avusturya anlaşması, Lon· 
dra' daki umumi düşünce, bu 
anlaşma ile Avruapayı tehdit 
eden ciddi tehlikelerden biri
sinin ortadan kalkmış olduğu 
merkezindedir. 

lstanbul, 13 ( Hususi ) -
Almanya-Avusturya anlaşma 
dolayısile yakında her iki 
memlekette de umumi af ilan 
edilecek, hudutlardan geçer· 
ken vergi alınmıyacaktır. M. 
Mussolini ile M. Şuşniug ara-

sında tebrik ve muvaffakiyct 
telgrafları teati edilmiştir. 

Avrupa efkarı umumiyesi 
Alman·Avustury misakının ta· 
hakkuku ile Hit'lerin başlıca 
hedefine vasıl olduğu kanaa· 
tindedir. 

Paris, 12 { A.A ) - Yarı 
resmi mahafil Almanya Avus· 
turya itilaf mı tefsir etmekte 
ve itilafnamenin, şimdiki halde 

her türlü harp tehlikesini 
ortadan kaldırdığını, Berlin 
ile Roma arasındaki anlaşma
mazlıkları izale ettiğini, bu 
sebepten dolayı Fransa Al
manya' nın yeniden Lokarno 
misakı ahkamını ihlal etmesi 

takdirinde ltalya'nın ona mu· 

zaheret etmesinden korkabi
leceğini, bu itilafname saye· 

sınee Almanya nazarlarını 

başka meselelere ve mesela 

Dantzig ve müstemleke mese· 

lelerine çevirebileceğini ve bu 

itilafnameni yeni orta Avrupa 

vücuda getirmekte olmak iti· 
barile çok ciddi neticeler 

tevlid edebileceği neticelerini 

çıkarmaktadır. 

Balıkesir kahvecileri 
bir-birine girdiler 

/Başta rafı 2 inci sahi/ ede J 
tabancalar çekilmiş, Paşa ca· 

miin avlusu, harp meydanına 

döndürülmüştür. 

Asım' ın garsonlarından Ha· 

san, elindeki tabanca ile lh-

. sarı 'a ateş etmiş, karnına bir 

kurşun saplanmış, ağır surette 
yaralamıştır . Bu arada birkaç 
garaon da kolundan ve muh· 
telif yerlerinden yara1anmışlar
dır. Zabıta hepsini de yaka· 
lam ıştır, Ihsan' ın hayatı tehli
kededir. 

bana inanılmıyacak şeyler gi
bi görünüyor! Gözlerimle gör· 
mcdikçe de inanmakta ma· 
zurum! Şimdi bu kadını .. 

M. Royer: 
- Karyolasına nakledelim 

ve bekliyelim! 
Eena'yı üç erkek yavaşça 

fakat müşkülatla kaldırdılar, 
karyolasına yatırdılar. 

Ve ... Beklediler! 

* * * Bnndan bir saat kadar 
sonra telefon şiddetle çaldı. 

M. Royer, telefonu aldı; 

Maksim ile Pol' da muhave

reyi dinlemeğe hazırlandılar. 

Telefonda M. Font Romen 
idi. 

- işte, dedi. Yirmi daki

ka var ki, pencere önünde 

bizimle goruşen Madlen'e 

birden bir hal geldi ve he· 
men çağırdığım doktor Plü
viye bu hale "Letarji,, teşhisi 
koydu!. 

Telefonda, şarbayın sesi, 
derin ~bir iç çekmesile kesildi. 

Bitişik odadan da Pol Dor· 
yanın sesi duyuldu Pol: 

- Gözlerini açıyor, gözle
rini açıyor! Diye bağırıyordu. 

M. Royer, Telefonu evlat
lığı Maksim'e verdi ve: 

- Sen burada kal.. Dedi. 
Hemen Lena'nın yatmakta 
olduğu adaya koştu. 

Kadın karyola içinde yarı 
kalkmış idi. Komiser içeri 
girerken, kadın elini alnına 
götürerek: 

Aman yarabbi.. Dedi. 

lngiltre - ltalya 
Ticaret isleri icin bir 

"' ' büro tesis edildi 
Londra 12 (A.A) - lngiliz 

hükumeti, İtalya ile büyük Bri· 
tanya arasındaki klering işle
rine bakmak üzere yeni bir 
hususi bro tesis edildiği hak· 
kında bir kararname çıkar· 
mıştır. 

Bu kararname ahkamı 15 
Temmuzdan itibaren mer'i ola· 
cak ve g~çen yıl zecri tedbir

lerin çıkarılmasını mucip olan 

nizamatın yerini tutacaktır. 

Londra 13 (Radyo) - Zecri 

tedbirler rtıünasebetile durmuş 

olan fngiltere-İtalya ticari mü· 

nasebatının tekrar başlaması 
için bugün burada iki hüku· 
met arasında müzakerelere 
başlanacaktır . 

İzmir ahkamışahsiye sulh 
hukuk 'mahkemesinden: 

f zmir' de Karşı yakada mu· 
kim ve İzmir borSasında üzüm 
kısmında üzüm simsarlığı ya· 
pan Ziya oğlu Kemal 18/5/936 
tarihinde vefat etmiş ve mi· 
rasçıları karısı Semiha ~e 
küçük çocakları Betül, Nihal, 
ile Burhan ve Menal kalmıştır. 
Semiha asaleten ve küçükler 
namına bilvelaye ölünün mi
rasını kaytsız ve şartsız ola-

rak 12/6/956 tarihinde reddet
miş olduğundan ilan olunur. 

ihtiyat zabitleri 
Staja çağrılıyor 

lzmir askerlik şubesinden: 
1 - Umumi muvazeneye <lahil olan \'cya mülhak lıutmsi LüJce

lt•rlı· idare eılilen daırelerde veya sermaye inin temamı devlete ait 
olan wya lıu~u~i kıınnnlıırla Je .. Jct~e teşkil rdilen ... ,,ya hir imliya:ıı 
i~lcten nıiicsse.~elı:rde mil t:ıhdcıo olanlarla \'İlayrt \'ı>ya helediye 
daimi enrünıcnlcri azalıldarıodıı hulunııo yrdek. y•tr~ubaylıır (Zabit 
vekilleri) (45) gün talim görmek ilzerı: 1 :ığmıoe 9:i6 tarihinde kıta· 
l:ırdn bulunal'ak urettt- davet edileceklerılir. 

2 - hmir a k..:rlik şubesinde· kayıtlı lmlunaıı veyahut ıligcr kaza 

a I...erlik ~ubclcriııde kayıtlı olup ta ılaimi ıırt'lle H~ya misafir ure· 
ıile Jıuıir'ıle hulunıınlnr ıla Lmıir şnlıe ince Jzınir'dd,;:i kıı'alııra sev· 
ketlileceklerdir. 

3 - İzmir şuhc·!-tiudı• kayıtlı lrnlmıaııların Ja, t'l cch't•lleri ayrıra 
tehliğ edilt•<"ektir. Yukanda yazıldığı \'eçhilc Jzıııir ~uhes.inde kayıtlı 

olwıyanlar bildirilen günde kıt'ndu lıtıluuacak Vl"Çhile kendileri şu· 
heye müracaat etmcğe mecburdur. 

5 - Yukarıda yazılan daire ve müesseselerde müstahılem bı•lu· 

nan yıırsuha) lardan ha talık n•ya . air eheplerle bu de,•rc)e iştirak 
cdemiyccek olanların maıcretlt.·rini illin tarihicdcıı iıiharen en çok 
yirmi gün i~.inde şuhc} e hildirıueleri lazımdır. nu müddei içimle 
mazeretlerini bildircmiyeıılcrin soııratlıın gösterecekleri nıazaretlerin 
mutelwr lutulwıyacağı illin olunur. 

4 - 31 :i (Dahil) doğumlulardan haşhyarak 326 (Dahil) doguın· 
lulann piyııılc yarımhaylan (Zabit vı·ldlleri) 1 ııgustos 936 da staja 

giılereklndir. 
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